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Poradnik dla osób cieszących się życiem

Co

Szanowni Czytelnicy,

W

Polsce mamy już jesień
w pełni, a my opisujemy
atrakcje najpiękniejszych greckich
wysp, bo niezapomniany urlop
warto zaplanować z pewnym
wyprzedzeniem. Którą wyspę
wybrać? – Każda oferuje niezapomniane krajobrazy i wyśmienitą
kuchnię grecką, ale co je różni?
– O tym przeczytają Państwo w
artykule. Jesień to także dobry
moment, by zadbać o nasz wygląd – medycyna estetyczna w
ciągu ostatnich lat stała się dużo

bardziej dostępna dla przeciętnego Polaka. Ceny wielu zabiegów
nie są już tak wygórowane, a więc
może warto się zorientować, jakie
możliwości ofertują gabinety w
zakresie odmładzania i poprawiania urody? Zachęcamy też
do przeczytania wywiadu z naszą
Klientką ze Słupska, zapoznania
się z rekomendacjami nowych seriali oraz skorzystania z przepisu
kulinarnego.
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Piotr Jakubowski
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Niezbędnik
kontaktowy
To jasne, że nikt z nas nie chce
korzystać z telefonów alarmowych, ale trzeba przyznać, że
gdy są one potrzebne – nigdzie
nie można ich znaleźć. Dlatego
postanowiliśmy przypomnieć
najważniejsze z nich. Od dziś
będą zawsze pod ręką.

Rosnąca inflacja zmusza
do zaciskania pasa
Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych
we wrześniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem
ubiegłego roku wzrosły o aż
5,8 procent. Co ciekawe jest to
najwyższy poziom inflacji od 20
lat. Na naszej stronie internetowej przeprowadziliśmy ankietę,
w której zapytaliśmy osoby
w wieku 60+ o wpływ inflacji
na ich domowy budżet. Aż 97
proc. z 220 osób, które wypełniły ankietę potwierdziło, że
odczuło wzrost cen w ostatnich
miesiącach. Najbardziej dokuczliwa dla seniorów jest drożyzna
produktów pierwszej potrzeby
(produkty spożywcze, kosmetyki
i chemia domowa) oraz opłaty
za media (prąd, woda i gaz).
Około 60 proc. ankietowanych
wzrost swoich wydatków w skali
miesiąca szacowało na 101-500 zł.

112

ogólnopolski numer
alarmowy
(z telefonów komórkowych)

999
pogotowie ratunkowe
998
straż pożarna
997
policja

57%
21%
11%
6%
5%

Produkty pierwszej potrzeby
Opłaty za media
Leki i opieka medyczna
Usługi (fryzjer, gastronomia, itp.)
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nowego w Funduszu?
Promocja „2000 zł na jesienne potrzeby”
Od 1 października obowiązuje nowa PROMOCJA JESIENNA
Funduszu Hipotecznego DOM, dzięki której osoby zawierające
w okresie jej trwania umowę renty dożywotniej mogą zyskać
jednorazowo dodatkowe 2000 zł na start.
Wypłata promocyjnej premii nie wpływa oczywiście na wypłacaną co miesiąc dożywotnio rentę, której wysokość dla każdego
Klienta jest wyliczana indywidualnie na podstawie wieku, płci
i wartości posiadanej nieruchomości.
Promocja potrwa do 31 grudnia 2021 r.
Szczegółowy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie:
www.funduszhipoteczny.pl/2000zl-na-jesienne-potrzeby.

Marta Szymańska nowym ekspertem Funduszu
Od września 2021 r. do zespołu ekspertów Funduszu Hipotecznego DOM dołączyła Marta Szymańska, która będzie opiekowała się obszarem województw dolnośląskiego
i opolskiego.
Marta Szymańska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Gospodarka Narodowa – Zarządzanie
i Marketing. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym i firmowym. Zajmowała się m.in. kredytami hipotecznymi i gotówkowymi.
Interesuje się aranżacją ogrodów i tarasów, lubi też majsterkowanie, szczególnie renowację mebli.

Fundusz wypłacił już ponad 16 milionów złotych!
Z końcem października 2021 r. minie 13 lat od powstania Funduszu Hipotecznego DOM. Byliśmy pierwszą instytucją na polskim
rynku, która zaproponowała seniorom hipotekę odwróconą
w formie renty dożywotniej. Mamy nadzieję, że „trzynastka”
będzie dla nas równie pozytywna, jak wszystkie wcześniejsze
urodziny. W sierpniu na liczniku wypłaconych rent przekroczyliśmy natomiast poziom 16 milionów złotych. Te pieniądze
trafiły na konta naszych klientów w całej Polsce.
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Medycyna estetyczna już dawno przestała być ekskluzywną opcją tylko dla zamożnych i sławnych. Wiele zabiegów
jest już dostępnych w całkiem przystępnych cenach. Dodatkową zachętą jest fakt, że ich przeprowadzenie nie wiąże
się z hospitalizacją czy długo utrzymującymi się śladami. Najpopularniejsze procedury z wykorzystaniem botoksu
czy kwasu hialuronowego można przeprowadzić w ciągu krótkiej, godzinnej wizyty w gabinecie, a następnego dnia
wrócić do normalnej aktywności.

Medycyna estetyczna
Poradnik dla początkujących
Lekarz Kamila Białek-Galas,
specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny
estetycznej Centrum Medycznego Sublimed z Krakowa
odpowiada na nasze pytania
i doradza, jak bezpiecznie
korzystać z dostępnych coraz
powszechniej zabiegów i procedur medycyny estetycznej.

Jest to istotne z kilku głównych powodów. Placówki
medyczne zawsze mają dużo bardziej wyśrubowane
normy od gabinetów kosmetycznych, jeśli chodzi
o kwestie sanitarno-epidemiologiczne. Podlegają też kontroli, zarówno ze strony sanepidu, jak
i urzędu wojewódzkiego.

W jaki sposób zweryfikować doświadczenie
i renomę danego lekarza?

Żeby z kolei upewnić się, że osoba tytułująca się
jako lekarz, rzeczywiście nim jest, można to zweryfikować w tzw. rejestrze lekarzy. W tym celu
można wejść na stronę Naczelnej Izby Lekarskiej
(https://nil.org.pl/),
a następnie w zakładce rejestry
Jak wybrać gabinet lub klinikę medycyny
wpisać imię i nazwisko lekarza i w ten sposób
estetycznej?
zweryfikować historię jego szkolenia, sprawdzić,
Podstawową kwestią powinno być upewnienie jakie studia ukończył, w którym roku, czy jest
się, że w gabinecie rzeczywiście pracuje lekarz. specjalistą – a jeśli tak, to w jakiej dziedzinie, i jaki
Zabiegi medycyny estetycznej są bowiem świad- ma tytuł naukowy.
czeniem medycznym i muszą być wykonywane
przez osobę z doświadczeniem w tym kierunku, Warto korzystać z tego rejestru, ponieważ istnieją
która ukończyła studia medyczne, ma wiedzę w Polsce przypadki, w których osoby nie będące lekarzami, mają doktorat z nauk medycznych,
z zakresu fizjonomii, anatomii i dermatologii.
w związku z czym tytułują się jako „dr n. med.”.
Rekomendowane przeze mnie miejsca to nie ga- Osoby używające tego tytułu w takich przypadkach,
binety kosmetyczne, w których pracuje lekarz. nie są tak naprawdę lekarzami, a jednocześnie
Radzę wyszukiwać placówki stricte medyczne, za- pracują w klinikach medycyny estetycznej, pokłady opieki zdrowotnej. Pacjent zawsze powinien dając się za lekarzy (choć są np. kosmetologami).
mieć pewność, że rzeczywiście trafia właśnie do
takiego miejsca.
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Dlaczego tak ważne jest, aby to właśnie lekarz oczami, nie jesteśmy w stanie przedstawić prostej
wykonywał tego typu zabiegi? Dlatego, że tak na- recepty na to, od jakiego zabiegu zacząć. Medycyna
prawdę w Polsce medycyna estetyczna nie jest estetyczna jest dziedziną, w której każdy przydziedziną do końca unormowaną przepisami padek i problem znajduje zawsze indywidualne
prawnymi. Z tego powodu doszło u nas do nie- rozwiązanie. Dla jednej osoby problemem mogą
spotykanej w żadnym innym kraju europejskim być zmarszczki, dla innej będą to podkrążone oczy,
sytuacji, w której zawodu lekarza medycyny este- a dla kolejnej – przykładowo zapadnięte policzki.
tycznej podejmują się osoby de facto nie będące
lekarzami. Abstrahując od umiejętności technicz- Abstrahując zatem od wszystkiego, może się okazać,
nych, poczucia estetyki i jakości wykonywanego że rozwiązanie tego, co dana osoba widzi jako
zabiegu, trzeba zawsze pamiętać, że medycyna problem, nie musi od razu spowodować znacząestetyczna – jak i generalnie, cała medycyna – to cej poprawy wyglądu. Dlatego zawsze warto jest
dziedzina, w której zdarzają się powikłania. Cała się zdać na opinię i wiedzę lekarza, do którego
sztuka polega na tym, aby w razie wystąpienia przychodzi się na zabieg.
jakichkolwiek komplikacji mieć umiejętności,
wiedzę i dostęp do metod leczenia umożliwia- Osobiście jestem zwolenniczką tego, aby zawsze
jących udzielenie pomocy pacjentowi.
przed pierwszym zabiegiem, pacjent udał się na
wcześniejszą konsultację do lekarza medycyny esteBardzo częste jest również, że na stronach reno- tycznej. Podczas takiej konsultacji dany problem
mowanych gabinetów znajdują się opisy lekarzy, zostanie dokładnie omówiony i zweryfikowany
ich doświadczenia. Na stronach internetowych przez specjalistę. Pacjent wychodzi z takiej kongabinetów załączone bywają też zdjęcia różnego sultacji z zestawem broszur informacyjnych. Ma
rodzaju certyfikatów, ukończonych kursów bądź też możliwość zapoznania się ze szczegółowymi
szkół medycyny estetycznej danego lekarza.
informacjami nt. stosowanych preparatów i technik.
Oczywiście istnieją też różnego rodzaju portale Choć nie da się więc jednoznacznie odpowietypu Znany Lekarz, gdzie sami pacjenci mają dzieć na to pytanie, to zdecydowana większość
możliwość oceniania swojego zadowolenia pacjentów przygodę z medycyną estetyczną zaz usług danego lekarza. Trzeba jednak pamiętać, czyna zazwyczaj od zabiegów z wykorzystaniem
że żyjemy w czasach, w których kiedy ktoś jest toksyny botulinowej lub wypełniaczy na bazie
zadowolony z czyichś usług, rzadko kiedy ma kwasu hialuronowego lub innych mezoterapii
potrzebę podzielenia się swoją opinią z innymi. zawierających liczne składniki aktywne.
Kiedy natomiast jest niezadowolony, to prawie
zawsze da temu wyraz w sieci. Trzeba więc do Raz jeszcze jednak warto podkreślić, że nie widząc
tego typu opinii podchodzić z pewną rezerwą pacjenta, nie da się powiedzieć „w ciemno”, od
i nie kierować się wyłącznie tym, że np. jakiś le- czego powinno się zacząć. Obrazowo można pokarz ma kilka negatywnych opinii w internecie. wiedzieć, że pracę nad wyglądem pacjenta można
Dlatego zawsze warto zaznajomić się też z opinią porównać do budowy domu. Najpierw stawia się
środowiskową nt. danej kliniki i specjalistów tam fundament, a następnie buduje się rusztowanie –
przyjmujących.
po to, żeby wybudować dom, a dopiero na końcu
należy zająć się elewacją. Analogicznie, w przypadku twarzy pacjenta, w pierwszej kolejności
Od jakiego zabiegu najlepiej zacząć swoją
należy odbudować ubytki tkankowe, zaistniałe na
przygodę z medycyną estetyczną?
twarzy pacjenta. Dopiero później – w kolejnym
W gruncie rzeczy to bardzo trudne pytanie. Nie etapie – pracuje się nad poprawą kondycji samej
widząc pacjenta, nie mając jego twarzy przed skóry i niwelowaniem zmarszczek.
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Botoks – pogromca zmarszczek

jest tak, że im gęstszy jest kwas i wyższe stężenie (tzn. więcej miligramów na mililitr kwasu
Botoks jest preparatem stosowanym w medycynie hialuronowego), tym wyższa jest cena preparatu.
estetycznej z kilku różnych wskazań. Głównym Gęstsze preparaty są zazwyczaj nieco droższe od
wskazaniem w medycynie estetycznej są zmarszczki mniej gęstych, służących do wypełniania drobmimiczne. Botoks powoduje bowiem relaksację nych zmarszczek. Na rynku istnieje co najmniej
tkanki mięśniowej. Zakończenia mięśni znajdują kilkadziesiąt marek kwasu hialuronowego, z czego
się również w obrębie skóry twarzy, w związku ok. dziesięciu to marki „topowe”, bardziej znane
z czym ich praca warunkuje powstawanie zmar- i popularne. Wszystkie one różnią się od siebie
cenami i w tym przypadku użyłabym porównania
szczek mimicznych na skórze twarzy.
do samochodów: każdym dojedziemy do celu, ale
Kiedy zmarszczka mimiczna staje się zmarszczką w różnym komforcie i jakości. W zależności od
statyczną (a więc kiedy zaczyna być widoczna na typu kwasu hialuronowego, ceny kształtują się
skórze i bez wykonywania ruchów mimicznych), od ośmiuset do tysiąca ośmiuset złotych za ml.
botoks nie będzie znajdywał już zastosowania. Choć
również da pewien efekt, z pewnością nie będzie Osocze bogatopłytkowe – na efekty trzeba
to efekt całkowitego zniwelowania zmarszczek. poczekać
Jeżeli chodzi o cenę zabiegu, to w zależności od
gabinetu, rejonu twarzy i rodzaju stosowanej toksyny botulinowej (istnieją różne generyki preparatu), plasują się – orientacyjnie – pomiędzy 400
a 600 zł za jeden obszar. Obszarami mogą być np.
lwia zmarszczka, zmarszczki poprzeczne czoła
czy kurze łapki, a więc okolice oczu.
Toksyna botulinowa w medycynie estetycznej
znajduje szerokie zastosowanie również jeśli
chodzi o leczenie nadpotliwości. W szczególności
stosowana jest wówczas w obszarach takich jak
pachy, dłonie czy stopy. Szacunkowo określając
cenę w takim przypadku (zależy ona od obszaru
i jego powierzchni), cena może wahać się od 1500
do nawet 3500 zł.

Osocze i fibryna bogatopłytkowe. To bardzo dobre
preparaty terapeutyczne, jednak dla osiągnięcia
efektu w ich przypadku potrzebny jest czas. Nie jest
to zabieg, który przyniesie spektakularną poprawę
już po pierwszym wykonaniu. Osiągane efekty
nie przychodzą tak szybko, jak po botoksie czy
kwasie hialuronowym. Jeśli więc komuś zależy
na szybkim rezultacie, to z pewnością nie są to
zabiegi pierwszego wyboru.

Ceny tych preparatów ponownie są uzależnione
od tego, na zestawach jakiej marki pracujemy
oraz jaka jest możliwość uzyskania odpowiedniej
ilości mililitrów osocza lub fibryny bogatopłytkowej po odwirowaniu krwi w danej próbówce.
Im większą ilość preparatu i płytek możliwa do
odwirowania z danego zestawu, tym cena za zabieg
Kwas hialuronowy – jak działa i ile to kosztuje? będzie wyższa. Jakie są przeciwwskazania? Nie
można zapominać o tym, że zarówno osocze, jak
Kwas hialuronowy przede wszystkim znajduje i fibryna bogatopłytkowa to preparaty o udowodzastosowanie w leczeniu ubytków tkankowych, nionej skuteczności klinicznej. Są one stosowane
fałdów skórnych, w mniejszym stopniu w lecze- nie tylko w medycynie estetycznej, ale i szeregu
niu drobnych zmarszczek (choć również istnieją innych specjalizacji typu ortopedia, ginekologia
preparaty kwasu hialuronowego, które można po- czy stomatologia. Trzeba przy tym zdawać sobie
dawać bezpośrednio w zmarszczkę). Cena takich sprawę z tego, że istnieje też cały szereg przeciwzabiegów jest zależna przede wszystkim od ilości wskazań do wykonywania tego typu zabiegów.
podanego kwasu. Większość klinik pracuje w ten W przypadku osób w starszym wieku mogą one
sposób, że ma konkretną cenę za jedną ampułko- odgrywać duże znaczenie. Przeciwwskazaniami
-strzykawkę preparatu. W większości przypadków do wykonywania tego typu zabiegów są choroby
taka ampułko-strzykawka wynosi 1 ml. Zazwyczaj nowotworowe, jak i okres pięcioletniej obserwacji
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po leczeniu danego nowotworu złośliwego (wy- Co można zrobić z przebarwieniami skóry twarzy?
jątkiem jest rak sutka, po którym zaleca się nie
wykonywanie tego typu zabiegów przez siedem lat). W przypadku tego problemu stosuje się różne
techniki, zawsze wybiera się konkretną technikę dla
Zabiegi te są przeciwwskazane również w przy- danej osoby. Generalnie można jednak powiedzieć,
padku całego szeregu chorób krwi i całego układu że wykorzystuje się peelingi i szeroko pojęte kwasy.
krwiotwórczego, przy części chorób autoimmu- Zastosowanie mają też zabiegi laserowe (zarówno
nologicznych (przeciwwskazaniem nie jest jed- laserami ablacyjnymi, jak i nieablacyjnymi), IPL
nak często występująca choroba Hashimoto). czy wszelkiego rodzaju terapie depigmentacyjne.
Przeciwwskazaniem jest również stosowanie
aspiryny oraz innych leków przeciwbólowych To, na jaki zabieg się zdecydować, jest uzależnioz grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych. ne od tego, z jakimi przebarwieniami mamy do
Zabieg, który byłby wówczas wykonywany, będzie czynienia. Ważne jest też, jaka jest ich etiologia,
po prostu nieskuteczny – ze względu na fakt, że jak głęboko zdeponowany jest pigment i jaka jest
tego typu leki mają przeciwpłytkowy mechanizm rozległość zmian skórnych. Nie każda z wymieniodziałania. Innym przeciwwskazaniem są również nych wcześniej terapii sprawdzi się w przypadku
choroby wątroby.
każdej osoby. Przykładowo, w przypadku osób
z wrażliwą skórą naczyniową, nie zaleca się stosoOsocze wykorzystuje się dla poprawy kondycji wania bardzo głębokich peelingów medycznych.
skóry, w przypadku wypadania włosów, łysienia Takie peelingi mogą bowiem nasilić wrażliwość
androgenowego, niwelowania zmarszczek czy przy skóry i spotęgować rumień.
terapii blizn.
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Odkrywamy uroki
greckich wysp
Kreta, Rodos, Korfu, a może Zakynthos?
Jednym z ulubionych kierunków zagranicznych wyjazdów turystycznych Polaków od lat pozostaje Grecja, a konkretniej –
przepiękne greckie wyspy. W ofercie wielu biur podróży znajdziemy atrakcyjne cenowo oferty wyjazdu do Grecji. Biorąc
pod uwagę kraje należące do Unii Europejskiej, to właśnie urlop w Grecji może okazać się najkorzystniejszy cenowo. Unijny
Certyfikat COVID pozwala nam obecnie podróżować do Grecji bez większych problemów. Poza biurami podróży, do Grecji
można się też wybrać na własną rękę, ponieważ linie lotnicze (np. LOT, Ryanair, Wizzair) w sezonie letnim uruchamiają
wiele połączeń z polskich miast do najpopularniejszych greckich destynacji wakacyjnych. Zdecydowanie najwięcej ofert
i najłatwiej dostaniemy się na największą grecką wyspę czyli Kretę, ale swoich wiernych fanów wśród polskich turystów
mają też Rodos, Korfu i Zakynthos. Którą wyspę wybrać i jakie atrakcje na nich znajdziemy?

Laguna Balos,
Balos Kreta

Typowo turystyczna część Krety to jej północne
wybrzeże, gdzie znajdują się piaszczyste i żwirkowe plaże. Na południu wybrzeże jest klifowe
i kamieniste, ale z pewnością bardzo malownicze.
Wyspa jest górzysta i w centralnej części można
znaleźć pasma górskie oraz głębokie doliny oraz
słynny wąwóz Samaria. Jest to najdłuższy (18 km)
suchy wąwóz Europy. Dla osób lubiących piesze
wycieczki jest to ciekawa opcja na aktywne spędzenie jednego dnia.

Na Krecie warto odwiedzić stolicę Heraklion oraz
starożytne ruiny Knossos, znajdujące się w jej pobliżu, a także urokliwe miasta Rethymnon i Chania. Oba te miasta mają piękne weneckie porty.
Konieczne trzeba też wpaść do miasteczka Ajos
Nikolaos z wewnętrznym jeziorkiem w centrum
miasta. W pobliżu Ajos Nikolaos znajduje się nieKRETA, CZYLI DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO
wielka wysepka Spinalonga, gdzie jeszcze do lat
Kreta to największa grecka wyspa, której wielkość 1950-tych funkcjonowała kolonia dla trędowatych.
można porównać np. do wielkości województwa Najpiękniejsze plaże na Krecie to słynna laguopolskiego. Chcąc się dostać na Kretę szukamy na Balos (na zdjęciu) na północno-zachodnim
lotów do Heraklionu lub Chanii. Są to dwa naj- krańcu wyspy oraz różowa plaża w Elafonisi na
większe miasta na wyspie, które mają swoje lotniska. południowo-zachodnim wybrzeżu.
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Heraklion –stolica
Heraklion,
stolica Krety

żwirowe plaże oraz spokojne morze. Na wschodnim
wybrzeżu znajduje się też antyczna miejscowość
Lindos z pięknym akropolem na wzgórzu, gdzie
można się dostać na grzbiecie osiołka.

Pałac Wielkich Mistrzów, Rodos

RODOS – DWA OBLICZA SŁONECZNEJ WYSPY
Rodos to największa wyspa archipelagu Dodekanez
leżąca zaledwie 20 km od wybrzeża Turcji. Wyspa
szczyci się tym, że ma najwięcej (ponad 300 rocznie)
słonecznych dni w roku z wszystkich greckich wysp.
To co urzeka na Rodos to bardzo wyraźna różnica
między wschodnią a zachodnią częścią wyspy. Większość turystycznych miejscowości (Faliraki, Afandu, Kalithea, Kolymbia) znajduje się po wschodniej
stronie – tam też znajdziemy piękne piaszczyste lub

Zachodnia część wyspy jest zdecydowanie inna
– od południa jest praktycznie dzika i spalona
słońcem, później pojawia się sosnowy las, a bardziej na północ zaczynają się kamieniste plaże
(okolice kurortu Ialisos), ale morze na wybrzeżu
północno-wschodnim obfituje w wyraźne fale,
które sprzyjają uprawianiu windsurfingu. Wielką
atrakcją wyspy jest przepiękna stolica – miasto
Rodos z jego średniowieczną starówką, monumentalnym zamkiem mistrzów zakonu Joannitów
(na zdjęciu), murami obronnymi i malowniczym
portem. Z portu Rodos można się wybrać na jednodniowy rejs na uroczą wysepkę Simi, której
historia i miniona chwała powiązana była z poławiaczami gąbek. Nieco ukrytą atrakcją Rodos
jest też południowy przylądek Prasonisi, czyli
niewielki cypel, gdzie na rozległej plaży możemy
podziwiać te dwie sprzeczne natury Rodos – po
wschodniej stronie plaży mamy spokojne morze,
a po zachodniej wysokie fale wykorzystywane
przez licznych amatorów sportów wodnych.
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KORFU – WENECKA PRZESZŁOŚĆ KRÓLOWEJ
WYSP JOŃSKICH

Korfu

Korfu – w przeszłości znana pod nazwą Kerkyra
– to druga pod względem wielkości (po Kefalonii) i najbardziej na północ wysunięta wyspa
z archipelagu Wysp Jońskich, leżąca w pobliżu
wybrzeża Albanii. Ta podłużna i górzysta wyspa
to z pewnością jedna z najbardziej zielonych wysp
greckich, o łagodnym i relatywnie wilgotnym
klimacie. Stolica wyspy to urokliwe miasteczko,
w którym odnajdą Państwo wpływy wielu kultur,
a także efekty długiego panowania Wenecji nad
tą wyspą. Miłośnicy oszałamiających widoków
z pewnością nie będą rozczarowani odwiedzając Porto Timoni, kanał miłości w Sidari oraz
najwyższe wzgórze na wyspie wraz z Zamkiem
Angelokastro.

ZAKYNTHOS – PIĘKNE PLAŻE, WIELKIE ŻÓŁWIE
I ZATOKA WRAKU

Zakynthos

Zatoka Wraku
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Zakynthos – podobnie jak Korfu – należy do
grupy Wysp Jońskich. Jest to stosunkowo mała
wyspa, którą można objechać w ciągu kilku godzin,
choć kręte i wąskie drogi uniemożliwiają szybką
jazdę. Stolica wyspy – miasto Zakynthos uległo
niemal całkowitej destrukcji w czasie silnego
trzęsienia ziemi w 1953 roku. Zostało oczywiście odbudowane, ale nie znajdziemy tam wielu
śladów historii. Zakynthos to przede wszystkim
malownicze zatoki, majestatyczne białe skały
i gaje oliwne (na Zakynthos można odwiedzić
np. Muzuem Oliwy wraz z tłocznią).
Główną atrakcją wyspy jest niedostępna z lądu
tzw. “Zatoka Wraku” (na zdjęciu) – ukryta między wysokimi białymi klifami plaża z drobnego
białego żwirku z bajecznie błękitną wodą i wrakiem statku wyrzuconym na brzeg. Do plaży
tej dostaniemy się podczas wycieczki małym
statkiem z pobliskiego portu. Znajdujące się na
południu wyspy szerokie i piaszczyste plaże to
ulubiony teren lęgowy wielkich żółwi morskich
z gatunku “Caretta Caretta” – szczęściarze mogą
więc czasem je spotkać na plażach w Kalamaki,
Gerakas czy Laganas.

www.funduszhipoteczny.pl | infolinia: 801 005 801
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Słodka, gęsta i ciągliwa masa powstała
podczas gotowania mleka lub śmietanki
z cukrem.
Mała, okrągła bułka z charakterystycznymi
pięcioma promienistymi bruzdami na
wierzchu.
Polska, stara odmiana jesiennych jabłek
o słodkim, soczystym miąższu.
Inaczej amulet, przedmiot o magicznym
działaniu, mający przynosić szczęście.
Magda, znana restauratorka prowadząca
program “Kuchenne rewolucje”.
Nazwisko obecnie panującej brytyjskiej
dynastii królewskiej.
“ ______ szuka żony” – nazwa popularnego
programu TVP1.
Proste ciasto z jabłkami.
Wypisuje ją lekarz. Obecnie można otrzymać
w formie elektronicznej.
Polska marka samochodów lub nazwa tańca.
Miśnieńska lub np. ćmielowska.
Roślina lecznicza, stosowana też jako dodatek
do potraw, np. sosu.
Inaczej anatema, ekskomunika, wykluczenie
ze społeczności
Potrawa kuchni czeskiej z ciasta na bazie
gotowanych ziemniaków lub mąki pszennej
Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument
może ją złożyć.
Zakładany jest na złamaną rękę lub nogę.
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Europejskie normy etyczne
dla renty dożywotniej
Fundusz Hipoteczny DOM wdraża standardy
z “Dziesiątki EPPARG”
Właśnie zakończyło się wdrożenie standardów etycznych obejmujących europejskie podmioty oferujące hipotekę
odwróconą w modelu sprzedażowym (rentę dożywotnią za mieszkanie). „Dziesiątka EPPARG”, bo tak nazywa się dokument
zawierający zbiór norm i wymogów dla europejskiej branży, został przygotowany i wdrożony przez organizację branżową
European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG), zrzeszającą największe podmioty oferujące produkty
hipoteki odwróconej w Europie. „Dziesiątkę EPPARG” przyjęły m.in. Włochy, Portugalia, Szwecja, Hiszpania, Wielka Brytania.
Jedynym polskim podmiotem, który działa zgodnie z nowymi wymogami jest Fundusz Hipoteczny DOM. Należy on do
tej europejskiej organizacji już od 2014 roku.
Prace nad Dziesiątką EPPARG
rozpoczęły się jeszcze w 2019
roku. Zarząd EPPARG opracował naważniejsze założenia
w Madrycie, a pod koniec roku
ratyfikował dokument w Londynie. Przyjęty dokument dotyczył
przede wszystkim produktów
hipoteki odwróconej w modelu kredytowym (odwróconego
kredytu hipotecznego). Dla
usługodawców i produktów
modelu sprzedażowego opracowano odrębny zbiór standardów, będący uzpełnieniem już
przyjętych norm. Wprowadzenie
rozszerzenia norm pozwoli objąć
wszystkie instytucje należące do
EPPARG, a trzeba przypomnieć,
że stanowią one 75 proc. całego
europejskiego rynku hipoteki
odwróconej. W gronie podmiotów oferujących produkty typu
equity release (hipoteki odwró-
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conej) są firmy m.in. z Włoch,
Portugalii, Hiszpanii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii i Polski.

ten od lat postuluje stosowne
przepisy prawne regulujące jego
funkcjonowanie.

W najnowszym raporcie dotyczącym branży hipoteki odwróconej
na świecie, opracowanym przez
EPPARG oraz firmę doradczą
Ernst&Young można przeczytać, że rynek będzie rósł coraz
bardziej dynamicznie, zwłaszcza
w ciągu nabliższej dekady. Eksperci, którzy zebrali w raporcie
dane z 13 krajów zanotowali, że
wartość środków uwalnianych,
dzięki hipotece odwróconej,
przekracza już teraz 15 mld dolarów rocznie (w skali świata).
Eksperci prognozują również, że
do 2031 roku liczba ta zwiększy
się do 50 mld dolarów rocznie
a rynek globalny urośnie trzykrotnie. Wzrosty przewidywane
są też na polskim rynku, choć

- Dynamiczny rozwój branży, który możemy obserwować
w skali ogólnoświatowej, wpływa
również na polski rynek. Europejskie normy etyczne, a właściwie
każde normy etyczne definiujące
standardy działania branży hipoteki odwróconej są potrzebne.
Cieszę się, że nowe zasady dotarły
również do Polski. Dotychczas
funkcjonowaliśmy zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk ustanowionymi w ramach Związku
Przedsiębiorstw Finansowych,
teraz przyjmujemy dodatkowo
normy europejskie, by wyznaczać
standardy i pokazywać, że rynek
hipoteki odwróconej może być
profesjonalny, a seniorzy mogą się
czuć bezpiecznie. Życzyłbym sobie,
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by wszystkie podmioty w Polsce
oferujące tę usługę działały etycznie - mówi Robert Majkowski,
Prezes Funduszu Hipotecznego
DOM.
Warto przypomnieć, że zgodnie z tzw. „Dziesiątką EPPARG”
hipoteka odwrócona w modelu
sprzedażowym musi być dożywotnia oraz gwarantować konsumentowi dożywotnie prawo
do korzystania z nieruchomości.
Nowe standardy opisują również
warunki dotyczące ochrony konsumentów, a więc zapewnienia
im profesjonalnej i etycznej
obsługi poprzez przekazywanie
informacji przez kompetentne,
wykwalifikowane i należycie
upoważnione osoby. Uregulowano również aspekty dotyczą-

ce umowy, warunków spłaty,
swobody klientów w zakresie
niezbędnych modernizacji czy
prawa do wcześniejszego wykupu, rozwiązania umowy. Jednym
ze standardów dla uczestników

rynku w całej Unii Europejskiej
jest przeprowadzenie z klientem
zainteresowanym hipoteką odwróconą wywiadu znajomości
produktu.

Z zasadami zawartymi w „Dziesiątce EPPARG”
można się zapoznać na naszej stronie
internetowej:
https://zycieseniora.com/finanse/
europejskie-normy-etyczne-dla-rynkuhipoteki-odwroconej
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Chcę żyć wygodnie,
spokojnie i dalej
realizować
moje pasje!

Wywiad z Panią Haliną ze Słupska –
Klientką Funduszu Hipotecznego DOM
Życie Seniora: Z tego co słysza- gdy baseny były zamknięte, to do kina. Mamy w Słupsku takie
łem jest Pani osobą niezwykle chodziłam na specjalną rehabi- kameralne kino studyjne „Rejs”,
aktywną i zabieganą – proszę litację w wodzie z instruktorem a w nim organizowane są spotzdradzić naszym czytelnikom, i korzystałam z tego w ramach kania filmowego klubu dyskusyjjak w praktyce wygląda Pani sekcji pływackiej Uniwersytetu nego, w których lubię brać udział.
Trzeciego Wieku. Teraz gdy bażycie na emeryturze?
HP: Otóż sprawdziło się po- seny są już normalnie otwarte, ŻS: A jest już Pani w pełni zawiedzenie mojej znajomej, że to chodzę oczywiście na zwykły szczepiona?
na emeryturze ma się mało basen pływacki, żeby popływać. HP: Oj tak, oczywiście – miałam
czasu, więc zanim się obejrzę, Ćwiczę również jogę. W domu to szczęście, że jeszcze w marcu
to już jest południe. Budzę się mam rowerek stacjonarny, więc się zarejestrowałam i jestem już
dosyć wcześnie i zaczynam od generalnie staram się być aktyw- po dwóch dawkach szczepionki.
gimnastyki w łóżku – mam taką na i mobilna.
swoją specjalistyczną gimna- Jestem również zakochana ŻS: Pani Halino, a proszę powiestykę, którą wykonuję zanim w koncertach na żywo, uwiel- dzieć, czy takie bogate i aktywne
jeszcze wstanę. Później chodzę biam chodzić na spektakle tea- życie kulturalne, to prowadziła
do aquaparku. Robię to regular- tralne, do filharmonii, na werni- Pani zawsze, czy dopiero na emenie, nawet w czasie obostrzeń, saże do galerii sztuki i oczywiście ryturze pojawił się na to czas?
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HP: Jak byłam młoda, to gdzieś
przeczytałam, że do emerytury to
trzeba się już za młodu przygotowywać. A zatem jeszcze będąc
czynna zawodowo, uczestniczyłam w wielu aktywnościach kulturalnych. Działam w stowarzyszeniach mi.in. Kobiecy Słupsk,
Przyjaciół Muzeum, PTTK Uniwersytet Trzeciego Wieku Mam
też wielu znajomych seniorów,
którzy właśnie na emeryturze
bardzo się uaktywnili dzięki
uczestnictwu w klubach seniora czy Uniwersytecie Trzeciego
Wieku. Bardzo się cieszę, że nie
tkwią tylko w domu, oglądając
TV, ale wychodzą również do
ludzi. Teraz jest taki dobry okres
dla seniorów, bo jest dużo ofert,
propozycji różnych aktywności
organizowanych specjalnie z myślą o nas, a więc wystarczy chcieć
i można spędzać czas w ciekawy,
rozwijający sposób.

Można więc będąc w Australii
poczuć się też przez chwilę, jakby
się było w Azji. Poza tym oczywiście zaletą Australii jest duże
bezpieczeństwo.
Podsumowując te moje podróże,
mogę powiedzieć, że byłam na
pięciu kontynentach, m.in. Peru,
Boliwia, USA, Egipt, Turcja, Indie, Nepal, Chiny, a na emeryturę
zostawiłam sobie Grecję. Przez
koronawirusa trochę się to odwleka, ale mam nadzieję, że może
w tym roku uda się w końcu zrealizować wyjazd do
Grecji i wiele innych
wspaniałych miejsc
na świecie. To jest
takie moje marzenie!
ŻS: Teraz jest już
Pani na emeryturze, ale proszę nam
zdradzić, czym się
Pani zajmowała zawodowo wcześniej?
HP: Byłam urzędnikiem państwowym.
W czasach, gdy jeszcze Słupsk był stolicą województwa słupskiego to
pracowałam w administracji
państwowej, a po likwidacji
województwa słupskiego znalazłam się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Studia kończyłam w Gdańsku
na Wydziale Prawa i Administracji, a pochodzę w ogóle z okolic
Szczecinka.

ŻS: Wiem, że ma Pani duszę
podróżniczki – proszę opowiedzieć nam coś więcej o tym.
HP: Absolutnie kocham zwiedzanie świata! A teraz, gdy sytuacja
z pandemią się trochę uspokoiła, chciałabym do tego wrócić.
Ostatnia moja wielka podróż to
była Australia i Nowa Zelandia.
To była najdalsza i najdłuższa
wyprawa i odbyłam ją na zakończenie mojej kariery zawodowej.
Chętnie bym kiedyś wróciła do
Australii, bo tam jest przyjemna
pogoda i wszyscy są tacy radośni, szczęśliwi. Może to słońce ŻS: A jak ocenia Pani sytuację
ma taki pozytywny wpływ na w Słupsku i zmiany zachodzące
ludzi. A poza tym w austra- w mieście na przestrzeni ostatlijskich miastach są dzielnice niej dekady?
chińskie czy indyjskie, które są HP: Jeśli chodzi o mnie, to żyje
niczym sklonowane miniaturki mi się bardzo dobrze w Słupsku.
chińskich czy indyjskich miast. Mamy tu dobry dostęp do kul-

tury. Komunikacja miejska jest
również na dobrym poziomie,
wszędzie można łatwo dojechać.
Miasto jest zwarte, mamy sporo
zieleni, jest czysto i bezpiecznie.
Teraz jest dużo remontów ulic.
Władze reagują na sugestie
mieszkańców, więc nie chciałabym się nigdzie przeprowadzać.
Morze jest blisko i jeziora też.
Pomimo że uwielbiam podróże,
to zawsze chętnie wracam do
Słupska.

ŻS: Pani Halino, a proszę nam
opowiedzieć, jak to się stało, że
zdecydowała się Pani zawrzeć
umowę renty dożywotniej
z Funduszem Hipotecznym
DOM?
HP: Od początku obserwowałam powstawanie Funduszu
Hipotecznego DOM i jego rozwój na przestrzeni lat, kolejne
kampanie reklamowe, doniesienia w mediach, wejście na
Giełdę Papierów Wartościowych
i zakwalifikowanie do indeksu
NC Focus, czyli indeksu zrzeszającego spółki o największej
wiarygodności i dobrej kondycji finansowej. Dużo czytałam
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www.youtube.com/user/FunduszHipotecznyDOM

Wywiady z innymi Klientami Funduszu Hipotecznego DOM
mogą Państwo zobaczyć na naszym kanale na YouTube:
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i sprawdzałam w czasopismach, Oczywiście są chętni na mieszinternecie. Wiem, że Fundusz ma kanie po cioci, ale ja chcę żyć
status Rzetelnej Firmy i stosuje wygodnie, spokojnie i dalej
się do zasad dobrych praktyk realizować swoje pasje. Nie
Związku Przedsiębiorstw Finan- będę się zamykać i uwsteczsowych w Polsce oraz należy do niać. A ponieważ jestem już
europejskiej organizacji branżo- od marca w Funduszu, to dzięki
wej EPPARG. Można powiedzieć, rencie dożywotniej udało mi się
że od początku byłam zaintere- zrealizować pierwsze marzenie,
sowana tym rozwiązaniem, ale może nie jest to coś wielkiego,
telefon do Funduszu wykonałam ale jednak spełnione marzenie.
dopiero po śmierci mojego męża. Otóż pojechałem na wycieczkę
Bo wtedy moje warunki finan- na Mazury – odwiedziłam m.in.
sowe znacząco się pogorszyły Olsztyn , Elbląg i Lidzbark Wari wtedy wiedziałam już, że jest miński. Znam prawie całą Polskę,
to rozwiązanie, które pozwoli mi ale na Mazurach nigdy wcześniej
poprawić moją sytuację finan- nie byłam, więc bardzo się cieszę
sową. Największym wydatkiem z tego wyjazdu!
w budżecie domowym seniora,
który ma mieszkanie spółdziel- ŻS: A jak się układała współcze własnościowe jest na ogół praca z ekspertką Funduszu
czynsz. A wiadomo, że z czasem Hipotecznego DOM, panią
czynsz nie będzie się zmniejszał, Dagmarą, która podpisywatylko pójdzie w górę.
ła z Panią umowę w imieniu
Funduszu?
ŻS: Co zatem Pani zyskała – HP: Bardzo przyjemnie – pani
poza samą rentą – zawierając Dagmara jest sympatyczna,
umowę z Funduszem?
kulturalna i nienatarczywa, co
HP: Na pewno takie poczucie jest bardzo ważne! Na wszystbezpieczeństwa i ulgę – że ni- kie pytania potrafiła udzielić
gdy komornik nie wejdzie mi na mi odpowiedzi i wyjaśnić moje
mieszkanie, gdyby moja sytua- wątpliwości. Zawsze mogłam do
cja finansową się pogorszyła, bo niej zadzwonić, nawet w weekczynsz zawsze będę miała opłaco- end. Jak tylko będzie w Słupsku,
ny przez Fundusz oraz podatek od to jesteśmy umówione na kawę.
nieruchomości i ubezpieczenie
mieszkania. Oczywiście mogę so- ŻS: Wspominała Pani, że
bie tu mieszkać do końca świata uczestniczy w spotkaniach
i jeden dzień dłużej, ale dodatko- i seansach miejscowego Dyswo – gdyby mój stan się pogorszył kusyjnego Klubu Filmowego
w przyszłości i nie mogłabym – a proszę nam zdradzić, na
mieszkać sama, to mam możli- jakim ciekawym filmie Pani
wość wynajęcia tego mieszkania. ostatnio była w kinie? Co
Z tych pieniędzy z wynajem oraz mogłaby Pani polecić naszym
mojej emerytury będę mogła sfi- czytelnikom?
nansować jakiś dom opieki dla HP: Wczoraj byłam na duńskim
siebie. Podsumowując – teraz filmie pt. „Na rauszu” – film pokazuje, jak możemy niechcący
śpię spokojniej!

przekroczyć pewną granicę
w procentach alkoholowych,
czego efektem jest dość tragiczna
sytuacja pod koniec filmu, gdy
jeden z bohaterów umiera.
W naszym klubie mamy wiele
filmów oscarowych oraz takich,
które wywołują różne dyskusje,
kontrowersje. Inny film, który
w ostatnim czasie mnie poruszył
to „Obiecująca. Młoda. Kobieta”.
W naszym klubie mamy zawsze
prelegenta przed filmem – opowiada o aktorach, reżyserze – to
jest małe kino, więc czujemy się
tam rodzinnie i wszyscy się dobrze znają.
ŻS: Na koniec proszę nam
zdradzić – gdyby Pani mogła
się cofnąć w czasie i coś w swoim życiu zmienić, podjąć inną
decyzję, to skorzystałaby Pani
z takiej możliwości? Jeśli tak,
to co by Pani zmieniła?
HP: Wielka rzecz, która mi leży
na sercu i od razu przyszła mi
do głowy, to że nauczyłabym się
języka angielskiego. Bo nieznajomość tego języka bardzo mi
utrudnia podróże i poznawanie
świata. Bardzo żałuję, że nie urodziłam się w czasach, gdy nauka
angielskiego w szkole jest powszechna i łatwa. Oczywiście
można się też uczyć angielskiego
w późniejszym wieku i ja oczywiście ciągle próbuję – chodzę
na różne kursy, korzystam ze
stron do nauki angielskiego w internecie. Ćwiczę w ten sposób
swój charakter i konsekwencję,
ale wiadomo, że jednak języki
obce najłatwiej przyswaja się
w młodości.
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Nowe seriale na jesień
– co proponują Netflix, HBO Go i player?
Netflix, HBO GO i player to najpopularniejsze w Polsce internetowe platformy streamingowe, na których możemy w ramach wykupionego abonamentu oglądać mnóstwo ciekawych filmów, seriali oraz
dokumentów. Przeglądając ofertę najnowszych produkcji serialowych, jakie pojawiły się w ostatnich
miesiącach, wybraliśmy dla Państwa kilka propozycji, które możemy z czystym sumieniem zarekomendować.

PANI DZIEKAN
(Netflix)
Serial „Pani Dziekan” śledzi losy
dr Ji-Yoon Kim (Sandra Oh),
która właśnie została szefową
katedry wydziału anglistyki
na prestiżowym uniwersytecie
w Pembroke. Jako pierwsza kobieta na tym stanowisku i jedna
z niewielu niebiałych osób zatrudnionych na uczelni, Ji-Yoon
na co dzień musi stawiać czoła

licznym wyzwaniom. studentów wycieka do mediów
Z jednej strony tytu- społecznościowych. Nowa dziełowa Pani Dziekan kan musi jakoś rozwiązać sytuto matka samotnie ację, tak by prestiż uczelni nie
wychowująca adop- ucierpiał.
towaną córkę, która
pochodzi z innej SPRAWA IDEALNA
grupy etnicznej, co (HBO GO, player)
dodatkowo utrudnia
ich porozumienie. Diane Lockhart (Christine BaZ drugiej strony Ji- ranski) jest wziętą prawniczką,
-Yoon ciągle czuje która pracuje w prestiżowej
coś do kolegi z pra- kancelarii Lockhart & Lee. Kocy, który teraz stał się bieta bierze w pracy pod swoje
jej podwładnym. Ów skrzydła chrześnicę Maję Rindell
kolega, profesor Bill (Rose Leslie). Kiedy firma inweDobson to „gwiazda stycyjna ojca dziewczyny banwydziału”, na które- krutuje i wiele wpływowych osób
go wykładach fre- – w tym Diane, traci oszczędności
kwencja jest zawsze swojego życia – wybucha wielki
wysoka. Niestety pan profesor skandal. W konsekwencji obyniedawno stracił żonę, a jego dwie kobiety zostają zmuszone
córka właśnie wyjechała na studia na
drugi kraniec Ameryki, co wpędza
go w depresję. Źle
zrozumiany żart
profesora z gestem
„Heil Hitler” wywołuje aferę medialną,
gdy nagranie z komórki jednego ze
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do odejścia z kancelarii. Maja
i jej mentorka znajdują miejsce
dla siebie w firmie prowadzonej
przez afroamerykańskich prawników. Tak rozpoczyna się akcja
serialu „Sprawa idealna”, którego
kolejny – piąty już sezon pod
koniec czerwca zadebiutował
na HBO. Serial ten rozgrywa
się w środowisku prawników,
a część jego bohaterów zaczerpnięto z zakończonego już serialu
„Żona idealna”.
Piąty sezon tej produkcji powstawał w cieniu pandemii
COVID-19 oraz ataku zwolenników Donalda Trumpa na
amerykański Kapitol. W tym
sezonie Diane jest zmuszona
zastanowić się, czy po tym, jak

firma straciła dwóch czołowych
prawników, powinna razem z Liz
(Audra McDonald) prowadzić
afroamerykańską kancelarię
prawniczą. Marissa (Sarah Steele)
i spółka nawiązują kontakt z Halem Wacknerem (Mandy Patinkin) z Chicago, który postanawia
otworzyć własną salę sądową na

18

tyłach centrum ksero. Wackner Bohaterami serialu są zarówno
wykorzystuje zapotrzebowanie pracownicy, jak i goście hotelona szybkie rozstrzygnięcie spor- wi. Wśród pracowników hotelu
nych spraw i z sukcesem tworzy Biały Lotos jest jego pedantyczny
alternatywny wymiar sprawiedli- manager, Armond (Murray Barwości, w którym nie obowiązują tlett), który przeżywa serię drazasady znane z tradycyjnej sali matycznych załamań, jak rówsądowej.
nież stąpająca twardo po ziemi
kierowniczka SPA, Belinda (NaBIAŁY LOTOS
tasha Rothwell), która próbuje
pomóc jednemu z gości, przez co
(HBO GO, player)
zaczynają targać nią przeróżne
Nowy serial komediowy HBO emocje. W kurorcie wypoczy„Biały Lotos” to satyra społecz- wa też rodzina Mossbacherów
na z akcją osadzoną w eksklu- – Nicole (Connie Britton), odzywnym kurorcie na Hawajach. nosząca sukcesy prezeska, która
Premiera serialu miała miejsce nie jest w stanie przestać trakw lipcu. „Biały Lotos” podąża za tować członków swojej rodziny
grupą gości hotelowych, którzy jak nieposłusznych pracowników,
w tym samym tygodniu spędzają jej mąż Mark (Steve Zahn), który bardzo przeżywa wstydliwe
problemy medyczne i cierpi na
nieuleczalny kompleks niższości,
ich nastoletni syn Quinn (Fred
Hechinger) - nieporadny w kontaktach towarzyskich fan gier
komputerowych, który po raz
pierwszy doświadcza cudów
natury, córka Olivia (Sydney
Sweeney) i jej przyjaciółka Paula
(Brittany O’Grady) – obdarzone ciętym językiem studentki
drugiego roku, które ze zgryźliwą satysfakcją obserwują styl
życia i poglądy otaczających
je osób. Przystojny, ale bardzo
roszczeniowy Shane Patton (Jake
Lacy) przyjechał na Hawaje, aby
spędzić tam miesiąc miodowy
wakacje w ekskluzywnym kuror- ze swoją piękną żoną Rachel
cie, relaksując się i wypoczywa- (Alexandra Daddario). Shając wśród rajskich krajobrazów. ne i Rachel są bardzo w sobie
Kiedy jednak mijają kolejne dni zakochani, ale kiedy zaczynają
okazuje się, że nie tylko turyści lepiej się poznawać w nowych
czy zawsze uśmiechnięci pracow- i bardzo kameralnych okonicy hotelu, ale także to na po- licznościach, oboje zaczynają
zór idylliczne miejsce ma swoje mieć wątpliwości. A kiedy bez
mroczne strony.
wcześniejszej zapowiedzi dołą-
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cza do nich apodyktyczna matka
Shane’a, Kitty (Molly Shannon),
ich sielski miesiąc miodowy definitywnie dobiega końca. Kolejną bohaterką serialu jest Tanya
McQuoid (Jennifer Coolidge),
bogata, rozchwiana psychicznie kobieta, która nie może się
otrząsnąć po śmierci matki. Tanya przyjechała do hotelu sama,
ale desperacko szuka miłości
i pilnie potrzebuje masażu.

SEX EDUCATION
(Netflix)

bohaterów tej opowieści to nastoletni uczniowie angielskiego
liceum, to ich perypetie zainteresują i rozbawią także osoby 60+.
Wśród bohaterów serialu znajdziemy także nauczycieli i rodziców uczniów, a w trzecim sezonie
jedną z centralnych postaci jest

nowa dyrektorka szkoły, która
pomimo pozorów postępowości zaczyna wprowadzać nowe
rygory chcąc za wszelką cenę
przywrócić Liceum Moordale
jego dawną chwałę.
Głównym bohaterem
serialu „Sex Education”
pozostaje nieśmiały licealista, Otis Milburn,
którego matka, Jean
(w tej roli bezbłędna
Gillian Anderson –
znana z roli agentki
w „Z archiwum X”),
jest wziętą seksuolożką. W pierwszym sezonie Otis wraz z koleżanką, Maeve Wiley,
zakładają w szkole
nieformalną poradnię
seksuologiczną, aby
zrobić dobry użytek
z wiedzy teoretycznej
Otisa, a jednocześnie edukować
rówieśników w zagmatwanych
meandrach ich buzującej seksualności. W III sezonie Otis
zaczął uprawiać przygodny
seks, Eric i Adam oficjalnie są
już parą, a Jean spodziewa się
dziecka.

TERAPIA
(HBO GO, player)
Nagrodzony Złotym Globem
i Emmy serial „Terapia”, oparty
na izraelskim pomyśle, powraca
po latach przerwy w zupełnie
nowej odsłonie, której akcja rozgrywa się w Los Angeles, a w rolę
psychoterapeutki wciela się tym
razem czarnoskóra aktorka Uzo
Aduba, znana głównie z roli
w serialu Netflixa „Orange is
the New Black”.
Trójka bardzo różnych od siebie pacjentów odbywa sesje
terapeutyczne z Brooke Taylor
(Uzo Aduba). Spotkania mają
im pomóc lepiej radzić sobie
z bolączkami współczesnego
życia. Kwestie, takie jak globalna
pandemia oraz niedawne zmiany
społeczne i kulturowe stanowią
tło pracy terapeutki – a wszystko w czasie, gdy boryka się ona
z osobistymi problemami. Ten
sezon serialu składa się z 24 półgodzinnych odcinków, w których
śledzimy kolejne tygodnie terapii
trójki pacjentów oraz zmagania
samej Brooke z jej problemem
alkoholowym.

*Artykuł powstał w oparciu o materiały prasowe Netflix i HBO.

„Sex Education” to z pewnością
jeden z najlepszych seriali Netflixa ostatnich lat, który wreszcie
doczekał się premiery trzeciego
sezonu. Pomimo, że większość
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Agnieszka Żelazko poleca!

To pyszne i szybkie danie pachnie grzybami i świeżymi ziołami. Mogłoby być mdłe, gdyby nie delikatny posmak wina
i duża ilość masła. Fakt, nie jest to lekkostrawny obiad, ale jaki smakowity!

Potrawka z podgrzybków, ziemniaków,
białego wina i rozmarynu
Składniki:

Przygotowanie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie, odcedź, przestudź i pokrój w duże kawałki. Cebulę i czosnek pokrój
i podsmaż na maśle. Dodaj rozmaryn i pokrojone
w paski podgrzybki.
Smaż przez chwilę aż grzyby zmiękną i delikatnie
się przyrumienią. Podlej winem, dodaj ziemniaki,
dopraw do smaku solą i pieprzem i duś ok. 10-15
min. co jakiś czas mieszając.
Podawaj z bagietką. Możesz też posypać danie świeżą
cebulką, szczypiorkiem lub parmezanem.

½ kg ziemniaków
5 dużych podgrzybków
1 cebula
2 ząbki czosnku
2 łyżki masła
pół szklanki białego wina (półsłodkiego)
świeży rozmaryn (gałązka)
sól, pieprz do smaku

